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Antivirala läkemedel – aktuella behandlingsråd
Ingrid Uhnoo, Annika Linde
Influensaläkemedel kan inte ersätta vaccination, som är hörnstenen i preventionsstrategin mot influ-
ensa. För att mildra sjukdomsförloppet är läkemedlen ett bra tillägg, och som profylax ger de god
skyddseffekt. Målgrupper för både behandling och profylax är medicinska riskgrupper.

Influensa, fåglar och pandemihot
Anders Lindberg, Anders Tegnell
Att en pandemi närmar sig är otvetydigt, men tidtabellen är högst osäker. Hela samhället bör förbe-
reda sig på den extrema situation som en pandemi innebär.  Socialstyrelsens beredskapsplan inför
en pandemi presenteras, och förvirringen kring begreppen influensa, fågelinfluensa och pandemi
reds ut.

Flyktingpolitiken behöver reformeras
Solvig Ekblad, Hans Peter Søndergaard
Snabb tillgång till samma rättigheter som bofasta gynnar flyktingars psykiska hälsa, även på lång
sikt. Ansvariga för EUs hälsopolicy bör därför garantera att asylsökande får sjukvård som är jämför-
bar med de bofastas. Att begränsa tillgången till endast akut vård för livshotande sjukdomstillstånd
kan leda till kronifiering av annars reversibla sjukdomstillstånd. Detta har knappast beaktats i det
svenska förslaget till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande.

Asylprocess grogrund för apati hos vissa barn
Göran Bodegård (MK), Lars Joelsson, Karin Dahlin (KV)
En retrospektiv studie från Boden/Luleå av asylsökande barn som sökt barnpsykiatrisk behandling vi-
sar att negativt besked om uppehållstillstånd ofta var utlösande faktor för symtom. Eftersom sam-
manställningen bygger på ett oselekterat material av barn som sökt till en PBU-mottagning från en
och samma flyktingförläggning, har det varit möjligt att (till skillnad från andra sammanställningar)
följa prevalensen av sjuklighet och hur asylprocessen påverkat barnens hälsa. Sedan 2000 har anta-
let asylsökande familjer som söker PBU ökat, och fler barn har behövt hjälp med näringstillförsel – av
dessa barn hade nästan hälften gjort självmordsförsök.

Diabetes kan förebyggas/hållas i schack med balanserad kost
Björn Vessby
Läkemedelsindustrin satsar enormt på mediciner mot livsstilsrelaterad ohälsa – till ökande kostna-
der, vilket är ett hotande samhällsekonomiskt problem. Men bestående livsstilsförändringar behövs!
Det gäller såväl patienter med diabetes som den övriga befolkningen, som blir allt tjockare med åtföl-
jande risk för följdsjukdomar, där diabetes bara är en av dessa. De nya, evidensbaserade kostråden
för att förebygga och behandla diabetes är här en bra bas.
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Kinoloner – bot som blivit hot
Accelererande resistensutveckling kräver skärpta indikationer.
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❙ ❙ Vaccinationer är kanske den en-
skilda åtgärd som betytt mest för att
befrämja hälsa hos världens barn.
Detta till trots motarbetas barnvacci-
nation av grupper som ideologiskt
står nära alternativmedicinen och
vissa miljörörelser. Ett av  argumen-
ten är att genomgången sjukdom är
mer »naturligt« skydd än  immuni-
sering.

Att sådana idéer även påverkar läka-
res beslut att vaccinera sina egna
barn framgår av en schweizisk stu-
die, publicerad i den amerikanska
barnläkarföreningens tidskrift Pedi-
atrics (2005;116:623-33).  Schweiz
har ett kostnadsfritt vaccinations-
program snarlikt det svenska. I lan-
det finns också en stark tradition av
homeopati och  alternativmedicin.

Studien utgjordes av en webben-
kät till 1 017 läkare om attityder
samt hur man hade vaccinerat eller
avsåg att vaccinera sina  egna barn.
Man jämförde svaren från dem som
var barnläkare, och förväntades ak-
tivt stödja vaccinationsprogrammet,
med svaren från läkare med andra
specialiteter. 93 procent  av  samtli-
ga tillfrågade följde rekommenda-
tionerna – fler än genomsnittet i lan-
det, men en lägre siffra än på svensk
BVC! Barnläkarna följde vaccina-
tionsprogrammet bäst, utom att man
ofta gav vacciner som rekommende-
ras bara för riskgrupper: hepatit A,
pneumokock- och meningokock-
vaccin. Tio procent av icke-barnlä-
kare avvek från rekommendationer-
na. Vanligast var att vaccination mot
difteri, stelkramp och kikhosta upp-
sköts eller att mässling-, pertussis-
och rubellavaccin valdes bort.

Det som författarna oroades mest
av var att de uppgivna skälen base-
rade sig mer på obevisade uppgifter
från medier och aktivistgrupper än
på fakta. Läkare tar med andra ord
intryck av allmänna opinioner även
om dessa går emot välgrundade re-
kommendationer.

josef.milerad@lakartidningen.se

Ibland fel vaccin till
doktorns egna barn

Josef Milerad
medicinsk chefredaktör

3519




